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Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

wiesciszkolne@op.pl  lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premio-

wana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

  

 Marzec upłynął na inten-

sywnych przygotowaniach do 

świąt wielkanocnych. Uczniowie 

klas I uczestniczyli w zajęciach 

wykonywania kwiatków z bibuły, 

które mogły być wykorzystane 

do ozdoby wielkanocnych palemek. Uczniowie klasy IV b wy-

konali palmy wielkanocne na kiermasz charytatywny, a ucz-

niowie klasy V a wzięli udział w konkursie na najładniejszą 

palemkę organizowaną przez Gminne Centrum Kultury w Dą-

brówce. Wszystkie klasy zorganizowały we własnym zakre-

sie spotkania wielkanocne, na których poczęstowali się sym-

bolicznie jajeczkiem. Święta 

było czuć w każdym zakątku 

szkoły. Uczniowie przygoto-

wywali się  do nich na swój 

sposób. Ważna była również 

akcja „Walki z hałasem”, 

dzięki której chociaż przez 

chwilę na korytarzach pano-

wał umiarkowany hałas i gwar. 
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 W związku z projektem „Śladami Janusza 

Korczaka” uczniowie klas IV-VI udzielali się na 

rzecz osób potrzebujących.  

 Klasa IV b wyszła z ciekawą i wartościową 

inicjatywą zorganizowania kiermaszu z własno-

ręcznie wykonanymi palemkami i kartkami świą-

tecznymi. Kiermasz cieszył się ogromnym zain-

teresowaniem. Wszystkie palemki wielkanocne i 

kartki świąteczne zostały sprzedane. Ucznio-

wie zarobione pieniądze przekazali na rzecz 

potrzebujących osób z naszej szkoły.  

 Klasa V a w ramach pomocy skompletowała paczkę świąteczną, do której 

włożyła produkty spożywcze o długim terminie przydatności oraz niezbędne przy-

bory szkolne. Paczka została przekazana potrzebującej rodzinie z naszej gminy 

tuż przed świętami, co zapewne  sprawiło niespodziankę tej rodzinie. 

 Uczniowie klas VI w ramach prac społecznych  udzielali się przy układaniu 

i okładaniu książek w bibliotece szkolnej, co z pewnością zauważycie podczas 

wypożyczania książek. 

 Wszyscy uczniowie spisują się bardzo dobrze podczas wypełniania swo-

ich zadań związanych z projektem. Miejmy nadzieję, że  efekty końcowe oka-

żą się imponujące i pozo-

stawią wiele miłych wspo-

mnień. 

Uczniowie kl. IV B aktyw-

nie włączyli się w realizację szkol-

nego projektu „ Śladami Janusza 

Korczaka”. 

Oto sposoby realizacji na-

szych zadań: 

 - zebranie informacji dotyczących działalności literackiej, pedagogicznej i spo-

łecznej Korczaka, 

- prezentacje multimedialne dotyczące tematu, 

- klasowa „ Skrzynka dobrych uczynków”, 

- organizacja kiermaszu wielkanocnego. 

 Na kiermaszu  wystawiliśmy na sprzedaż wykonane przez siebie: karty świą-

teczne oraz palmy wielkanocne. Dziękujemy Sza-

nownym Rodzicom za wsparcie i każdą , nawet sym-

boliczną kwotę, przekazaną na nasz cel. Dzięki Pań-

stwa otwartości, mogliśmy w sposób symboliczny 

okazać naszą dziecięcą życzliwość i chęć pomocy 

innym – dzieciom zmagającym się z chorobą.                                                                                    

Małgorzata Michalik 
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    Dąbrówka, 17.03.2012 r. 

List otwarty do redakcji szkolnej gazetki. 

Szanowna Szkolna Redakcjo! 

 Ja wraz z klasą 6A oraz naszym wychowawcą zauważyliśmy problem, który krąży 
wśród uczniów. Znaczna część uczniów w naszej szkole ocenia innych po wyglądzie.  

 Dobrze wiemy, że jedna osoba może wyglądać na taką, z którą raczej nie chcemy się 
zadawać, a gdy się ją pozna, to naprawdę okazuje się, że jest bardzo fajna, miła, towarzy-
ska. Ktoś na zewnątrz może być „brzydki”, a w środku, w duszy może być „piękny”. 

 Proszę o uwzględnienie tego listu w następnej gazetce szkolnej. 

Z góry dziękuję 

Urszula Jabłońska  

wraz z klasą VIA i wychowawcą 

 

 Prelegentka pokazała nam jak zachowywać się na gospodarstwach, oraz 

zachęcała nas do konkursu plastycznego, w którym można wygrać różne na-

grody, lub wycieczkę do Sejmu. Pokazała nam prezentację, z której wynikało, 

że należy uważać w gospodarstwie, oraz nie jeździć na wozach z sianem. Mo-

gliśmy również obejrzeć film o rodzinie Porażków, którzy przez cały rok na-

potykali różne przeszkody, a dopiero na zimę zdecydowali się posprzątać swe 

gospodarstwo, które od tej 

pory było bezpieczne. Bar-

dzo podobała mi się pre-

zentacja, która pokazywała 

różne miejsca, w których 

łatwo było o wypadek. Spo-

tkanie było bardzo ciekawe 

i sądzę, że każdy wyniósł z 

tego spotkania coś cieka-

wego. 

Kuba Parzydło z 5a 
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 Dnia 22 marca 2012 r. 

w gminnym Centrum Kultury 

w Dąbrówce odbyła się fil-

harmonia. Wybraliśmy się 

tam razem z naszą wycho-

wawczynią panią  Renatą 

Samsel. Wyszliśmy ze szkoły 

o godz. 11.00, a filharmonia 

rozpoczęła się o godz. 11.15, 

więc mieliśmy trochę czasu 

na rozmowy.  

 Na początku pani pro-

wadząca przedstawiła nam muzyków: Joannę Okoń, która grała na skrzypcach, 

Roberta Skierę, który grał na pianinie oraz Cezarego Nowaka, który recytował 

wiersze. Następnie wysłuchaliśmy opery rosyjskiej Sergieja Prokofjewa „Miłość 

do trzech pomarańczy”. Po tym aktor zarecytował wiersz Zbigniewa Herberta 

„Pudełko zwane wyobraźnią”. Wysłuchali-

śmy także utwór „Cztery pory roku—lata” 

Antonia Vivaldiego. Następnie wysłuchali-

śmy wiersza, który nosił tytuł 

„Czarownica”  oraz wiersz Tadeusza Róże-

wicza „List do ludożerców”. Oczywiście 

tych utworów muzycznych i wierszy było o 

wiele więcej, ale nie udało mi się spisać 

wszystkich tytułów. 

 Wyjście na filharmonię bardzo mi 

się podobało, ponieważ  wysłuchać wiele  

wierszy znanych pisarzy oraz utworów 

muzycznych wybitnych kompozytorów. 

Chciałabym się jeszcze raz wybrać na ta-

ką filharmonię.  

 Karolina Kryszkiewicz Va 
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Ułóż z 8 zapałek i guzika rybę, jak na rysunku. 

Przesuń teraz tak 3 zapałki i guzik, żeby taka 

sama ryba płynęła w przeciwnym kierunku.  

 Sudoku to bardzo popu-

larna gra liczbowa. Zasady są 

bardzo proste. W każdym wier-

szu, w każdej kolumnie i w każ-

dym z dziewięciu pogrubionych 

kwadratów 3x3 (zwanych 

"blokami" lub "podkwadratami") 

znalazło się po jednej cyfrze od 

1 do 9.  Spróbujcie swoich sił. Ta  

gra naprawdę wciąga. 


